Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2019

REGULAMIN MONITORINGU W XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. JANA ZAMOYSKIEGO
Podstawa prawna: art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
w XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego, miejsca instalacji kamer systemu na terenie
szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także
możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. Smolna 30.
3. Administratorem Danych Osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego.
4. Kontakt z Inspektorem Danych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Zamoyskiego możliwy jest poprzez adres e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl.
5. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest ochrona osób i mienia
oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, w szczególności:
a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających
na terenie szkoły i boiska;
b) ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
d) ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże
itp.);
e) ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych
i niepożądanych;
f) zmniejszenie liczby zniszczeń w szkole i na terenie należącym do szkoły;
g) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania, opieki;
6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer
systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii)
8. System monitoringu wizyjnego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Zamoyskiego składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły
w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych
są udoskonalane, wymieniane.
10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami
informacyjnymi.
11. Pracownicy oraz uczniowie szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu
wizyjnego.
12. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym szkołę znajduje się w pomieszczeniu
szkoły, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu
monitoringu mają Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik Gospodarczy, Administrator
sieci teleinformatycznej.
13. Zapisy monitoringu przechowywane są przez 7 dni, a następnie są one nadpisywane
przez nagrania kolejnych dni.
14. Zapis z monitoringu jest udostępniany przez Dyrektora szkoły uprawnionym organom
w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom,
Prokuraturze, na ich pisemny wniosek.
15. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje jej przekazana.
16. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny,
zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego
upoważnienia przez XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego.
17. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko Dyrektor Szkoły i Kierownik
Gospodarczy.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję
podejmuje Dyrektor Szkoły.

